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 2 (001) رهنالكتاب -خمتصر اخلرقي

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال رحمه هللا 
 تعالى:

والقبض فيه من وجهين  ،ا من جائز األمركتاب الرهن وال يصح الرهن إال أن يكون مقبوض  "
ن كان مما ال ي   فإذا كان مما ينقل فقبض المرتِهن له أخذه إياه من راهنه منقوال   نقل كالدور وا 

ذا قبض الرهن من تشارطا أن  ،واألرض فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه ال حائل دونه وا 
 "له إال من ثقة.وال يرهن مال من أوصى إليه بحفظه ما ،ايكون على يديه كان مقبوض  

 بحفظ ماله.
 "بحفظه ماله عندنا."

 بحفظ ماله.
 ألن عندنا فيها ضمير.

 
ذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله " وال يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إال من ثقة وا 

ذا أعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حر   ،على ما بقي ا ويؤخذ إن كان له مال بقيمة وا 
ن كانت له أَ  ،افيكون رهن  المعَتق  ا قيمتها ة فأولدها الراهن خرجت من الرهن وأ خذ منه أيض  مَ وا 

رقبته من مرتهنه حتى يستوفي بأحق جنى العبد المرهون فالمجني عليه فإذا  ،افيكون رهن  
ذا ج رح العبد المرهون أو قتل  ،فهو رهن بحالهه أن يفديه وفعل فإن اختار سيد   ،حقه وا 

 "ه وما َقَبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن.فالخصم في ذلك سيد  
 أو ُقبض.

 سم.
 ُقِبض؟ أوَقَبض 
 َقَبض يعني السيد أحسن هللا إليك؟ فالخصم في ذلك سيد.. أليس

 يضر. اليختلف سواء بنيناه للمعلوم أو للمجهول  ال
ذا اشترى منه سلعة على أن يرهنه" ا من ماله يعرفانه أو على أن يعطيه بالثمن بها شيئ   وا 

فإن أبى تسليم الرهن أو أبى الحميل أن يتحمل فالبائع مخير في  ،يعرفانه فالبيع جائز حميل  
وال ينتفع المرتهن من الرهن بشيء إال ما كان  ،فسخ البيع وفي إقامته بل رهن وال حميل

وغلة الدار وخدمة العبد وحْمل الشاة وغيرها  ،العلفا فيركب ويحلب بقدر ا أو محلوب  مركوب  
ا فمات فعليه كفنه ومؤونة الرهن على الراهن فإن كان عبد   ،وثمر الشجرة المرهونة من الرهن
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ن كان مما يخزن فعليه كراء مخزنه والرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن رجع المرتهن  ،وا 
زه ضمن. ،نهبحقه عند محله وكانت المصيبة فيه من راه ن كان تعدى المرتهن أو لم يحرِ   "وا 

 يحِرزه.
 يحِرزه؟ بالتخفيف أحسن هللا إليك؟

 يحِرزه.
ن كان تعدى المرتهن أو لم يحْ " ن اختلفا في القيمة فالقول قول المرتهن مع وا  ِرزه ضمن وا 

ن اختلفا في قدر الحق فالقول قول الر  بما قال هن مع يمينه إذا لم يكن لواحد منهما ايمينه وا 
 "ا.ا كان الراهن أو ميت  بينة والمرتِهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء حتى يستوفي حقه حي  

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
 أجمعين، أما بعد:

الرهن يعّرفه الفقهاء بأنه توثقة َدين بَعين يمكن  "كتاب الرهن" -رحمه هللا تعالى -فيقول المؤلف
 وعلى هذا هل يمكن رهن منفعة؟  ،االستيفاء منها أو من قيمتها

 على كلمهم في التعريف ليست بعين.المنفعة 
ا يكون هناك أشياء لها أثر في الِقَيم أحيان   ،ال يمكن رهنه اما لم يكن عين ، ونها ليست بعينإنعم 

ألن  ؛ِقَيم اعتبارية كأسماء شركات أو ماركات كما يقولون أو منافع ليست بأعيان ،وليست بأعيان
توثقة َدين  ،ا ألصلهامثل هذه األمور المعنوية ال يمكن قبضها وال يمكن االستيفاء منها إال تبع  

 -قال ،في الذمة بَعين يمكن االستيفاء منها أو من بعضها أو من قيمتها أو من بعض قيمتها
          ٻ ٻٱ  ژيعني كما في قوله جل وعال:  "اوال يصح الرهن إال أن يكون مقبوض  " -رحمه هللا
وقبض كل شيء بحسبه  ،رهان مقبوضة  ٢٨٣البقرة: ژ  ڀڀپ   پ  پپ  ٻ ٻ

يعني جائز التصرف ال من سفيه وال من  "من جائز األمر"على ما سيأتي في كالم المصنف 
والقبض فيه من وجهين فإن "ال بد أن يكون الراهن جائز التصرف  ،صغير وال من غير مالك

بحيث يودع عند المرتِهن أو عند  "كان مما ينقل فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقوال  
وال شك أن الدين إذا كان برهن فإنه يكون  ،ُترفع عنه يد الراهن حتى يسدد الدين ،من يتفقان عليه

ين الذي ال رهن فيه فيقدم عليه عند الموت إذا مات الراهن فالمرتهن أحق بالوفاء  ،أقوى من الدَّ
يعني كما قالوا في الحقوق المتعلقة بالتركة فبدؤوا بمؤونة  ،من غيره من الدائنين الذين ال رهن لهم

ين برهنثم بالحقوق المتعلقة بعي ،التجهيز ألن الحق له ارتباط بهذا المال بعينه فال  ؛ن التركة كالدَّ
ثم بعد ذلك تأتي سائر  ،يقدم غير المترهن عليه في هذه المادة المرهونة أو السلعة المرهونة

والقبض فيه من وجهين فإن كان مما ينقل فقبض المرتهن " :ثم اإلرث قال ،ثم الوصايا ،الديون 
ن كان "أو يسلمه ثقة يتفقان عليه  ،يعني يسلمه الراهن للمرتهن "منقوال   له أخذه إياه من راهنه وا 
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 4 (001) رهنالكتاب -خمتصر اخلرقي

كيف تكون مقبوضة وقد نص على ذلك و يعني كيف تكون منقولة  "مما ال ينقل كالدور واألرضين
ن كان مما ال ينقل كالدور واألرضين فقبضه "قبض كل شيء بحسبه  ،في القرآن وهي أرض وا 

يعني إذا كان  ،يعني مثل قبضه في البيع يكون قبضه بالتخلية "مرتهنهتخلية راهنه بينه وبين 
قبض المنقول من السلع بنقله إلى رحل المشتري نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى 

وما ال يمكن نقله قالوا هذا  ؟ومثل هذا في الطعام بل الطعام آكد فماذا عن األراضي ،رحالهم
يعني ال  "ال حائل دونه"نه كالبيع فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه بالتخلية يخلي بينه وبي

كأن يكون بيد ظالم أو غاصب أو ما أشبه  ؛ال يوجد ما يمنع من هذه التخليةو  ،يمنع منه مانع
ألن كونه بيد ظالم أو غاشم أو غاصب فيه ما يحول دون االستيفاء من قيمة هذه األرض  ؛ذلك

 ات المرهونة هل هي من المنقول أو غير المنقول؟ السيار  ،إذا حل الدين
 طالب: ...........

على هذا اآلن إذا قلنا أن األرض إذا رهنت يكفي أن  ،إذ ا ال بد أن تكون السيارة بيد المرتهن
السيارة األصل أنها  ،ش على الصك أن األرض مرهونة لفالنتضع الصك عند المرتهن أو يهمَّ 

لكن هل يكفي في  ،مقبوضة وقبضها متصور ويسلمها الراهن للمرتهن كغيرها من السلع المنقولة
يهمش على  !كانوا يفعلون هذا ؟ذلك أن يهمش على االستمارة أو تكون االستمارة عند المرتهن

أن يبيعها وقد يزيدون يستطيع صاحب السيارة  الاالستمارة أن السيارة مرهونة لفالن ثم بعد ذلك 
 ،ا حتى يحل األجل ويسدد الدينعلى ذلك فيأخذ المرتهن االستمارة ويعطيه ورقة أنها عنده رهن  

هم ال يرضون أن توضع  ،يرضون بمثل هذا الكان في هذا تسامح من من المرور لكن اآلن 
 االستمارة عند شخص مرتهن فكيف يكون رهن السيارات؟ 

 طالب: ...........
ما  ايصير رهن ،مقبوضة اما صارت رهان ،يمكن قبضها وال صارت عند الراهن اصار مقبوضما 

 له قيمة.
 طالب: ...........

 عند من؟
 طالب: ...........

السيارة إذا مضى عليها مدة نزلت قيمتها  لكن ،السيارة مثل غيرها ،يعني مثل غيرها من السلع
 .افاحش نزوال  

 طالب: ...........
 لها االستمارة هل يرضى المرور أن المرتهن يأخذ االستمارة؟ اآلن البطاقة الجمركية يعطون بد ال،

 طالب: ...........
 باسم من؟
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 طالب: ...........
بمعنى  انعم اآلن يتحايلون على الرهن فيسمون البيع باألقساط تأجير  ا،مرتهن لم يعد اصار مالك

يعني بيع  ،ألفينبكل شهر  ابمائة ألف لمدة خمسين شهر أنك تشتري هذه السيارة بستين بسبعين 
يبقى  ال ؟كل شهر ألفين ماذا يبقى للبائع اشهر تنتهي القيمة عند انتهاء خمسين منجم بحيث 

رها إلى فالن من أجل أن تبقى االستمارة باسمه ويكون أجّ  اشيء لكنه يسمي هذا البيع تأجير 
اإلجارة وحقيقته البيع وهو بجعل االستمارة باسمه يضمن حقه ويكون  هظاهر فهذا  ،ينتفع بها

أما أن تودع االستمارة وهي باسم المشتري أو تودع السيارة في مستودع المرتهن  ،بمثابة الرهن
ذا و  ،من دون استعمال اوتمضي عليها مدة تنزل قيمتها تلقائي الموديل الثاني خسفت  وصلا 

وهو  ،وهذا غير التأجير المنتهي بالتمليك اسمون البيع باألقساط تأجير يُ  طريقة الناس اليوم ،القيمة
وهل  ،ا لحقه يسميه إجارةفي حقيقته تمليك بمجرد ما تنتهي هذه األقساط يملك السيارة لكنه ضمان  

 المقصود في العقود األلفاظ أو المعاني؟
 طالب: ...........

لكن اآلن الجهات  ،اإلسالم وأجمعتم عليه وأطبقتم عليهقاله شيخ و  ،تقولون المعانيس كمال شك أن
 يحكم ؟ بماذاقدم لها شخص استأجر والعقد بينهما إجارة القاضي حينما يُ 

 طالب: باإلجارة.
 يقضيه بموجب العقد.
 طالب: ...........

يؤجره السيارة بكل شهر ألفين لمدة سنة  ،ال، اإليجار المنتهي بالتمليك فيه بيع في األخير
هذا يتضمن عقدين إجارة  ،سنتين وفي النهاية مع العقد األول بيع في اآلخر بعشرة آالف مثال  أو 

رى هل السلعة من ضمان ألن ضمانه عائر ال ُيد ؛وهذا المفتى بتحريمه ،عقدين في عقد ا،وبيع
 هو المؤجر أو من ضمان المشتري الذي هو المستأجر بنفس الوقت. ذيالبائع ال

 ...طالب: ........
ى إلى إشكال مثل هذا إذا أدّ  إجارة أو اهو في حالة البيع بالنجوم يختلفون في كونه بيع ذيال

فجمهور أهل العلم على أن العبرة  ،فإن مثل هذا ال يجيزه الشرع ،وخصومة في النهاية ال تنحل
العقود مبنية على األلفاظ وفض المنازعات على هذا األساس ولذلك يتجاوز كثير من  ..باأللفاظ

الجهات على الظاهر  أمام ،الناس في إبرام عقود يترتب عليها إشكاالت لها ظاهر ولها باطن
ور المرهونة لصندوق التنمية عقد كبيع المرهون على ما سيأتي تباع الد   ،وبينهم في الباطن

لكنهم في  ئاالصك باسمه ما غير شي ،ا باسمهمر القرض باسم البيع والبيت رسمي  العقاري ويست
حصل إشكاالت والقضاة تانتقل إلى ملك فالن ثم بعد ذلك  باطن األمر بينهم اتفاق على أنه

ا يأتي العفو من ولي األمر عن األقساط أو عن بعضها أو يموت يعانون من مثل هذا وأحيان  
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العفو فهل يكون من حق من باسمه القرض أو من آل إليه الملك هذه  المقترض األول ويصدر
فمثل هذه وليست صورة أو صورتين أو مسألة أو مسألتين قضايا كثيرة من هذا النوع  ،مشكلة

ا ما يكون العقد باسم األب والقرض باسمه كثير   ،العقود التي لها ظاهر وباطن فيها إشكال كبير
تأتي الخصومات بين الورثة وُيعفى عن األب واالبن يقول هذه واألرض للولد أو العكس ثم 

مجرد اسم والورثة يقولون القرض باسم أبينا وعفي عنها فهي مشاكل من هذا  الوالد لكنأرضي 
 النوع ال تنتهي.

 طالب: ...........
 ين؟أ

 طالب: ...........
عقد ثاني يتسبب في إبطاله  ليس هناكمجرد ما تنتهي بألنه  ؛ال، هو في حقيقته بينهم بيع

 ويتسبب في تعليقه.
 طالب: ...........

 وين؟ 
 طالب: ...........

على باطنه؟  أو ههو في حقيقة األمر على ما يذكره أهل العلم في أن العقد هل هو على ظاهر 
يعني أنت سميته إجارة وهو في الحقيقة بيع فالذي يقول العبرة  ؟هل هو على لفظه أو على معناه

والجمهور على أن العبرة باأللفاظ  -رحمه هللا -وهذا يرجحه شيخ اإلسالم ،بالمعاني يأخذ بهذا
 التي يتقاضى بها الناس.

 طالب: ...........
لكن ال فضوا هذا مجرد وعد ا  ن أعجب الطرفين و الوعد غير ملزم في النهاية إ ،الوعد أمره سهل

 جار المنتهي بالتمليك هذا فيه إلزام.اإل
 طالب: ...........

 ،إذا كان مجرد وعد ليست مشتريافي النهاية يقول لست بمشتٍر، ال، المشتري في وقته يقول 
سنين والتمليك ينتهي بعشرة آالف  والسيارة في ذلك الوقت بعد أربع فهو ملزم الكن إذا كان عقد 

اطل والفتوى على خالفه يقول المشتري وهللا هذا عقد ب وى وال خمسة وحينئذٍ اتس الاحتمال أنها 
وهللا اللجان الشرعية بالبنوك  البائعثم يقول  ،ومتفقين على عشرة اوى عشرين ألفاأو السيارة تس

كما يقال في  ،تقول جائز وال عندك أحسن منه وهذه صورة الفتوى وكل يبرز ما هو في صالحه
ن خسرت وأخفقت  ،دح من أفتى بجوازهاالمساهمات وغيرها إن نجحت المساهمات وربحت مُ  وا 

وأن  ،المسألة تحتاج إلى إعادة نظر في تجاراتنا ،ح من أفتى بتحريمها ووقعوا فيمن أباحهادِ مُ 
أما بهذه الطريقة الناس يلهثون وراء الدنيا  ،يكون القصد النصيحة هلل ولرسوله ولعامة المسلمين
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ل العلم ما بينوا وال فعلوا وال أين أه :على غير المتوقع قال الناس النتائج ثم بعد ذلك إذا خرجت
 تركوا وهللا المستعان.
 طالب: ...........

 هذا أجار فقط. ا،يصير أجار  املزم ليسين؟ وعد ما أ
 طالب: ...........

ليضمن حقه فالذي يقول  ؛أمام الجهات ايقول السيارة لي أنا مؤجره ؟االستمارة باسم البائع أليست
كل شهر ألفين وفي نهاية  اخمسين شهر  ،مادام تنتهي عند حد معينالعبرة بالمعاني يقول هذا بيع 

 عقد ثاني مثل المنتهي بالتمليك. يوجد الالخمسين خالص انتهت 
 طالب: ...........

فإن كان مما ينقل فقبض المرتهن له  :وهنا يقول ،ال، يرد على هذا رهن المنقول من غير قبض
ن كان مما ال ينقل كالدور واألرضين فقبضه تخلية راهنه بينه وبين  ،أخذه إياه من راهنه منقوال   وا 

 صورة ثالثة أو قسم ثالث؟ توجد اليعني  ،مرتهنه
 طالب: ...........

أو هو في حقيقته يعني  اولذلك صنيعهم في هذه السيارات هو مجرد ضمان حق فهل يسمى رهن
 .؟مثل الرهن يضمن حق البائع

 طالب: ...........
هل العبرة  ؟برهن ليس أو ؟على كل حال مثل ما قلنا هل هو رهن ،الرهن ال يستطيع بيعه مثل

 المسألة معروفة. ؟بالمعنى أو العبرة باللفظ
 طالب: ...........

.. ال، كالهما معرض للمصائب ئايعني يقال له زد شي ،وكالهما معّرض يبقى في ذمته كامال  
 والكوارث.

 طالب: ...........
 يلزم ولذلك يقولون يمكن االستيفاء منها أو من قيمته. ال، ما

ذا قبض الرهن من تشارطا أن يكون على يده صار مقبوض  " ا صار مقبوض   "اال حائل دونه وا 
معروف أن الرهن ال يمكن أن  ،اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن عند فالن من الناس

أثق أنه يصير  الوالراهن قد ال يثق بالمرتهن يقول  ا،ال ما صار رهنا  ال يمكن و  ،يكون بيد الراهن
فإذا قبض الرهن "الراهن وحق المرتهن  ضمن حق  عندك فاتفقا على أن يكون عند ثقة بحيث يُ 
ا وال يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إال من من تشارطا أن يكون على يده صار مقبوض  

ن  ،ر أو على أموال أيتام أو على مال سفيهّص على مال قُ  األنه مؤتمن سواء كان وصي "ثقة وا 
سافر  ،ا أو من سافر وترك ماله بيد فالن يضارب به أو يحفظه له ثم احتيج أو احتاجكان كبير  
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 ،قال استدن لي وارهن هذا الذي أعطيتك ،ثم احتاج نفقه في سفره ،وقال هذه السلعة احفظها لي
ألنه مؤتمن  ؛وال يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إال من ثقة ،ال يرهنه إال من ثقة وحينئذٍ 

 في هذه الحالة.
 طالب: ...........
 من أجله الرهن. ،هو صاحب المال
 طالب: ...........

اإلنسان إذا كان ماله يتصرف فيه  ،رهن درعه عند يهودي -عليه الصالة والسالم-الرسول 
موصى إليه به فإنه ال بد أن ينصح لمن أوصاه وال لكن إذا كان مال  ،ويرعى األحظ لنفسه

ذا قضاه بعض الحق كان "ط في حفظ هذا المال ألنه مؤتمن عليه يجوز له أن يتساهل أو يفرِّ  وا 
وهي قيمتها ألف أو  اهذه الدابة رهنأو الدين ألف وأعطاه هذه العين  "الرهن بحاله على ما بقي

كون هذه تبمعنى أنه  ؟لرهن بقدر ما بقي من الدينهل نقول خذ من ا ،تزيد ثم قضاه خمسمائة
رهن يعندي أو نفترض أنهما دابتان هل نقول  اوخمسة عشر يوم ،عندك ايوم عشر الدابة خمسة

ذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي"قال ؟ واحدة أو يبقى الرهن بحاله لكن إذا  "وا 
هل نقول أنه يأخذ أحد هذين  ،رهنه شيئين وقضى نصف الدين ؟كان الرهن يمكن تجزئته

ف إذا كان ال مثل ما قال المؤلِّ  ؟المرهونين في مقابل ما وفاه أو يبقى الرهن بحاله على ما بقي
ألنها  ؛جزأتيمكن أن ت ال ،والدين ألف ووفاه خمسمائة اوى ألفادابة تس ،يمكن قسمته هذا واضح

اثنتين ووفاه نصف الدين هل نقول أن الرهن متعلق بمحاصة نصفه دابة واحدة لكن إذا كانتا 
ذا ُفك الرهن أو إذا سدد نصف الدين  على نصف الرهن والنصف الثاني على النصف الثاني وا 

 يفك نصف الرهن؟
 طالب: ...........

 منهما. اى نصف الدين يأخذ واحدأنه إذا رهنه شيئين ووفّ 
 طالب: ...........

ذا قضاه بعض الحق كان الرهنه بحاله على ما بقي.كالم المؤلف   يقول ال، وا 
 المغني؟ في شيء  يوجد 

 طالب: ...........
 يقول؟ ماذا

 طالب: ...........
ذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بقي"يقول  وجملة ذلك أن حق الوثيقة يتعلق  "وا 

ا حتى يقضي جميع منه ال ينفك منه شيئ  ا بكل الحق وبكل جزء بالرهن جميعه فيصير محبوس  
قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل  ،الدين سواء كان مما يمكن قسمته أو ال يمكن
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 ،ا بمال فأدى بعض الماء وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس لهشيئ  العلم على أن من رهن 
  ؟ما يأخذ أويأخذ خمسين  رهنه مائة كيس وسدد نصف الدين ،افترض أنه مكيل أو موزون 

ا بمال فأدى أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن من رهن شيئ   :ابن المنذر يقول
ا منه حتى يوفي آخر حقه أو بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له وال يخرج شيئ  

سحاق وأبو ثور وأصحا ،يبرئه من ذلك ألن الرهن  ؛ب الرأيكذلك قال مالك والثوري والشافعي وا 
يوجد ما  اليعني من حيث المعنى  ،وثيقة بحق فال يزول إال بزوال جميعه كالضمان والشهادة
 ما يمنع؟  هل هناكيمنع من فك بعض الرهن في مقابل استيفاء بعض الدين 

 المقصود يا شيخ ما فيه ما يمنع. طالب: لو نظرنا إلى
نفترض  ،لكن لو اتفقا على أن أنه كل ما وفاه من دينه ،ما يمنع ليس هناكنعم من حيث المعنى 

وكل ما أدى عشرة قال  ،كل شهر عشرة وقد رهنه عشرة أكياس ،أن الدين أقساط مائة ألف
مقتضى كالم المؤلف أنه ليس له ذلك لكن من حيث المعنى  ،في مقابل عشر الدين اكيس أعطني

 اإذا اتفقا عل ذلك قال كل ما أعطيتك قسط ،ماال شك أنهما إذا اتفقا على ذلك فاألمر ال يعدوه
 تفك لي رهن كيس.
 طالب: ...........

ذا أعتق الراهن عبده "ألن المسلمين على شروطهم  ؛يخرج نعم كان الرهن بحاله على ما بقي وا 
طيب قد يتسبب عتقه إلى  ،يعني يسري العتق والشرع يتشوف إليه "االمرهون فقد صارح حر  

ذا أعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حر  "قال  حق المرتهن عضيا ا ويؤخذ إن كان له مال وا 
الراهن أعتق العبد المرهون والعبد قيمته مائة ألف وعنده سلعة أرض  "ابقيمة المعتق فيكون رهن  

ويؤخذ إن كان له مال  ،العبد يعتق ويقال تحل األرض محل العبد في الرهن ،قيمتها مائة ألف
قد يقول عندي أرض العبد مرهون بمائة ألف واألرض قيمتها خمسمائة  ،ابقيمة المعتق فيكون رهن  

 ألف.
 طالب: ...........

 كيف؟
 طالب: ...........

 على أنه ما يملك. متفقون ال، العبد 
ذه وهللا أنا ما عندي إال ه :لكن يقول ،ايؤخذ إن كان له أي للراهن مال بقيمة المعتق فيكون رهن  

بيع األرض هل نقول أنه يرهنها حتى إذا أنا  ،عطلهاأ  القيمتها خمسمائة ألف وأنا  لتياألرض ا
ا أنت افترض أنها بيعت في وقت ما حل فيها دين بيعت يسدد الدين ويفك الرهن عنها؟ طبع  

ذا "إال في وقتها ألنه يقول  امسدد لستأنا ما  :يقول ،المرتهن أعتق الراهن عبده المرهون فقد وا 
أهل  يقول ،ما يقال تعلق به دين المرتهن وعتقه يتسبب في ضياع هذا الدين فال يسري  "اصار حر  
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ويلزم الراهن المعتق بتوثقة هذا الدين بعين  ،ألن الشرع يتشوف إلى العتق ؛العلم يسري ويعتق
ن كانت له أمة  ،عنده شيء ليسطيب افترض أن  ،أخرى  قال ما عندي إال هذا العبد وأعتقته وا 
 يقال له؟ ماذاطيب 

 طالب: ...........
 وهو مدين؟

 طالب: ...........
 يعني ما يعتق؟

 طالب: ...........
هل  ،إذا لم يكن له وفاء غيره لكن المسألة في الرهن ،ألنه ما له وفاء غيره ؛يباع ويسدد به الدين
عليه -ا وعليه دين باعه النبي ن ما يوثق به دينه مثل من أعتق عبد  يؤمِّ يقال ال يعتق حتى 

منها  -عليه الصالة والسالم-وسدد الدين والذي أعتق ستة أعبد باع النبي  -الصالة والسالم
 اثنين وأبقى أربعة الثلث.

 طالب: ...........
بهذا العبد حق لمخلوق وهو مبني  ألنه تعلق ؛إذا لم يكن له مال غيره فال يفوت حق المرتهن

 على المشاحة.
 طالب: أحسن هللا إليك وتلحقه التهمة أحسن هللا إليك..

 أنه ألحقه ليضيع..
 طالب: ...........

بالفضل ويقول أنا  اومعروف اصالح إذا كان رجال ،ال، هو إذا كانت منزلته ترتفع عن التهمة
 ما تلحقه تهمة. -إن شاء هللا -دبرهعلى هللا أنا متى ما حل الدين أ متوكل

 طالب: ...........
ذا أعتق  بقيمة المعتق  "إن كان له مال بقيمته ا ويؤخذالراهن عبده المرهون فقد صار حر  "قال وا 

 ؟ئاقال الشارح شي ؟طيب االحتمال الثاني إن لم يكن له مال "افيكون رهن  "
 طالب: ...........

 .؟االحتمال الثاني إذا لم يكن. ؟ئالكن قال فيه الشارح شي
فإذا أعتق نفذ عتقه  ،وجملة ذلك أنه ليس للراهن عتق الرهن ألنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة

ا نص عليه أحمد وبه قال شريك والحسن وابن صالح وأصحاب الرأي سر  عا كان أو مموسر  
 ،اقيمته إن كان المعِتق معسر  والشافعي في أحد أقوال إال أن أبا حنيفة قال يستسعي العبد في 

والقول  ،وعن أحمد رواية أخرى ال ينفذ عتق المعسر ذكرها الشريف أبو جعفر وهو قول مالك
الثاني للشافعي ألن عتقه يسقط حق المرتهن من الوثيقة من عين الراهن وبدله فلم ينفذ لما فيه 
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وألنه عتق يبطل حق غيره المالك فنفذ من الموسر دون المعسر عتق  ،من اإلضرار بالمرتهن
ا وهو ا كان أو معسر  تي وأبو ثور ال ينفذ عتق الراهن موسر  وقال عطاء والبُ  ،له من عبد اشرك

ولنا أنه إعتاق  ،ألنه معنى يبطل حق الوثيقة من الراهن فلم ينفذ كالبيع ؛القول الثالث للشافعي
إلى آخره  ..وألن الرهن عين محبوسة ،ف تام الملك فنفذ كعتق المستأجرمن مالك جائز التصر 

عليه -والقول بعدم نفوذه بالنسبة للمعسر ظاهر كما باع النبي  ،المقصود أن المسألة خالفية
 ،المرتهنذا العبد بعد عتقه لسداد دينه وهذا منه يمكن أن يباع ويسدد بدين ه -الصالة والسالم

ن أعتقه بإذن على كل حال ألن المنع كان يحق  ،ا في نفوذ عتقهالمرتهن فال نعلم خالف   قال وا 
 للمرتهن وقد أذن.

 طالب: ...........
 وين؟

 طالب: ...........
 ال، فيه موجود.
 المؤذن يؤذن.

ن كانت له أمة. -رحمه هللا -قال  وا 
ن كانت له أمة فأولدها الراهن خرجت من الرهن وأخذ " -رحمه هللا -قال ا قيمتها منه أيض  وا 

إذا أولدها صارت أم ولد وحرم بيعها فإذا أولدها مثل العتق وأم الولد أعتقها ولدها  "افيكون رهن  
ن كانت له أمة فأولدها الراهن خرجت من "ال يمكن استيفاء المرتهن منها أو من قيمتها  وحينئذٍ  وا 
لكن على القول الثاني بأن  ،يعني هذا جاٍر على القول بأن أمهات األوالد ال يجوز بيعهن "الرهن

 ال؟  أو اوهل يبقى ولدها معها رهن ،أمهات األوالد تباع تبقى 
 طالب: ...........

 عبد؟ أوالولد حر 
 طالب: ...........

 يتبع أمه؟ كيف
 طالب: ...........

 أباه؟ أويتبع أمه  ملك يمين ا،نكاح ليس ،ملك يمين
 طالب: ...........

يتبع أمه حرية  ول حرة الولد حينئذٍ يتبع األب بخالف ما لو كان نكاح حر تزوج أمة لعدم وجود طَ 
ن كانت له أمة فأولدها الراهن خرجت من الرهن ،اق  ورِ  وعلى القول الثاني  ،ألنه ال يجوز بيعها ؛وا 

لكن  ،ا بحالهاوهو قول جمع من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ال تتأثر فتكون رهن  
 "ا قيمتهاوأخذ منه أيض  "ا ا قيمتها فيكون رهن  المرجح أنها ال تباع وأن ولدها أعتقها وُأخذ منه أيض  
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عرفنا أنه في الصورة األولى  ،اكون رهن  ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق في ،يعني مثل ما قيل
وهذا قول  ،يفوت عليه حقهألنه تعلق به حق آدمي ف ؛بعدم نفوذ العتقو يتجه القول بعدم العتق 

لكن اآلن هل نقول أنه على القول الثاني تبقى أمة  ،جمع من أهل العلم وله حظ من النظر
للراهن مال ُأخذ منه ما يعادل قيمة هذه ا لحق المرتهن أو نقول أعتقها ولدها فإن كان ضمان  

 طيب إذا لم يكن له مال؟ ،ااألمة التي صارت أم ولد فيكون رهن  
 طالب: ...........

 فّرط؟ لماذا
 طالب: ...........

مّكنه.. طّيب اآلن في الخدم يأتي بسائق وبزوجته ويمكنه منها فتحبل ثم ال ينتفع ال من السائق 
طيب هل  ،تحبلفمن أن يطأها  نها فّرط كيف يمكِّ .. نقول هذا أيض  وال من زوجته مراجعات و

طيب نظير ذلك لو  ،يتصور أنها حبلت قبل الرهن؟ ال، ألن الحر ال يجوز بيعه وال يجوز رهنه
 ما ينفذ؟ أوا ثم وقفه ينفذ الوقف أرهنه كتاب  

 طالب: ...........
طيب هذا الراهن المستدين عنده كتاب وقف وله به عناية وله عليه تعليقات وأرهنه  ،انظيره تمام  

ن قيمته ما يصح؟ ألنه ال يمكن االستيفاء م أوووضعه عنده المرتهن حتى يحل دينه يصح رهنه 
مسائل إذا بغينا نفرع ما ال ،أصله وقف وله به عناية وعليه تعليقات ذينأتي إلى هذا الكتاب ال

لف لكنه دون تعليقات قيمته أم الكتاب وقف بيب هذا الكتاب بتعليقاته من هذا العالِ ط ،تنتهي
هل يمكن أن ينفك األصل من الحاشية؟ يصير  ه،قيمته عشرين ثالثين ألف حاشية هذبالتعليقات 

 الحاشية يمكن بيعها؟ أو؟ اكله وقف
 طالب: ...........

 هذا يقول..
 طالب: ...........

وقيمته في  اموقوف اغير منفصل ، يا إخوان أخذ من المستودع أو من أي طريق كتابيعني النماء 
حواشي واهتم به وهو من أهل العناية وممن السوق بدون وقف ألف ريال فاعتنى به وعلق عليه 

ألن المؤلفين تختلف أقيام كتاباتهم في السوق فمنهم من تشترى منه  ؛يرغب الناس في كتاباته
ا قد تصل الملزمة الواحدة وأحيان   ،الملزمة بمائة ريال ومنهم من تشترى منه الملزمة بألف ريال

إلى ثالثة آالف ريال من بعض المؤلفين على حسب علم الشخص وتحريره وتحقيقاته ورواج كتبه 
باري وقف فقرأ فتح الباري من أوله إلى آخره وعلق عليه بتعليقات ووثق عنده فتح ال ،في السوق 

نصوصه وجهزه للطباعة وجاءت دار نشر وقالوا عطنا إياه بمائة ألف هل نقول أن هذا الكتاب 
 وقف ال يجوز بيعه أو باع الحاشية؟ 
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 طالب: ...........
بدون تعليقات وبتعليقات  انت قيمته ألفيعني لو كا ،ا ما ال يثبت استقالال  قد نقول أنه يثبت تبع  

لكن اآلن األصل كال  ،ا ما ال يثبت استقالال  ألف وخمس يثبت تبع  أو مئتا  ،ومائة ألف اصار ألف
 ؟ اآلننسبة للتعليقات صار أيهما األصل شيء بال

 طالب: هو المقصود الحاشية أحسن هللا إليك هي المقصودة.
ن السوق ما هي بوقف نفس الطبعة لو قال أنا بشتري نسخة مالبيع والشراء على الحاشية يعني 

 ما يمكن بهذه الطريقة؟ أوريرها أنا اعتنيت بها يمكن تح تيالنسخة الذه وقفها بدل هأو 
 طالب: ...........

أخذت  ذيفأنا ال ئا آخرشي وأصبحشيء واعتنيت به  ليس عليه اال، هو يقول الكتاب أخذته وقف
ف بهذه أقول هل يمكن تحرير الوق ،مثله مائة بالمائة ما يختلف شيءأو  لهبدب سآتيالوقف ذا ه

 الطريقة؟
 طالب: ...........

 :يقول ،وهذا التاجر صاحب الكتب بعضهم يتورع ،أتي كتب من األقطار موقوفةتمطابقة اآلن 
 ،عطيكأ  لنيقول  ،عطني إياهأ  ؟يقول ما تبيعه أنا ما أبيعه ثم يجد طالب العلم الحاجة ماسة إليه 

وجرى الناس السيما في وقتنا أنه يقول أعطني هذا  ،وقف ،ها لعئبا ولستأنا دافع عليه دراهم 
ف مكانه بقيمته ما يستفاد منه أضعاف وأوقّ  ،ستفيد منهتبيعه وال ت الالكتاب الموقوف أنت 

نه نسخ وم ،عشرة آالف يساوي  الو لم يكن وقف هذا الكتاب أصال ،أضعاف هذا الكتاب بما فيه
ب مصورات منها نسخة مصورة على هذه ايقول أنا بطلع بعشرة آالف كت ،ريال يتيئمصورة بم

له من خمسمائة مجلد بد نخرج ،وبدل ما هو كتاب عشرة مجلدات ،النسخة بحيث ال تختلف عنها
 ما يتحرر؟ أوالمصورات وكلهن وقف ويستفاد منهن أكثر مما يستفاد من هذا الكتاب يتحرر ذه ه

 طالب: ...........
 بس الواقف وقف هذه العين.

 طالب: ...........
 ال، النسخ صعب وال يضمن أال يقع في المنسوخ خطأ.

 طالب: لكن يا شيخ أال يفتح هذا باب التعدي على األوقاف بالتغيير فيها والتعديل؟
الضريح وقف على  ،أتي كتب موقوفة على جهة ال يصح أو ال يجوز الوقف عليهاتا أحيان  

 على الزاوية التيجانية مثال   ،أو وقف على الزاوية الفالنية من غالة الصوفية مثال   ،الفالني
فتغير  ؟اهل نقول أن هذا الكتاب خرج من يد صاحبه وصار وقف ،ومعروف وضع التيجانيين

قف على نتفع بها أو نقول أن هذا الوقف وُ تحقق رغبة الواقف لكن على جهة يُ إلى جهة الجهة 
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ُتبطل الوقفية أو تصحح  ؟جهة الوقف عليها محرم فلم ينفذ الوقف وصار ليس بوقف هل ُيبَطل
 كالجنف في الوصية.. هاه يا إخوان؟ ؟الوقفية وتعدل

 طالب: ...........
 يعني نقول ما صح الوقف؟

 طالب: ...........
 إذ ا يرجع إلى الواقف أو إلى ورثته.

 طالب: ...........
ف باطل الكتاب يقول لك الوق يريدهذا طالب علم  ،الكتاب يريدون لوقف لمصححين ال غير

 .اشتريه منك خالص ما صار وقفأ
 طالب: الذي يظهر يا شيخ البطلن يختلف عن الوصية.

نصحح  حننو  -جل وعال -أو نقول الرجل على نيته وقف على هذه الجهة يتقرب بذلك إلى هللا
 له وأخطأ وغلط؟

 يفرق في هذا بين العامي والعالم؟طالب: أال 
 هو يظن أن هذا من أفضل القربات. ،حتى العالم بحكم العامي في هذا الباب

 طالب: ...........
يطوفون  ذينال مثلالضريح ذا لكن هذا يقول ما تعطلت منافعه رواد ه ،إذا تعطلت منافعه نعم

 كثر الكتاب وهؤالء المبتدعة بهذه الزاويةذا هفي يقرون و عليه 
 طالب: ....

المسائل واألحكام المتعلقة  أبيعه، اليقول أنا  ،ال، هو قد يقول أنا عندي مكتبة أستفيد منه 
 ؛ورأيت رسالة في مجلدين وأظن المسألة تحتاج إلى الضعف أو أكثر ،ا ال تنتهيبالكتب كثيرة جد  

ألن طالب العلم  ؛مةوالعناية بها مه ،تجدة وكثيرة وتحصل بين الكتبيينسقضايا م هناكألن 
م بالكتب ألن اهتمامه ؛قد يكون عموم طالب العلم ال يحتاجون مثل هذه المسائل ،بحاجتها

بعض  ،لكن بعض خواص طالب العلم يحتاجونها ،فيها إشكال ليس تيالمبذولة في السوق وال
الناس إذا وجد كلمة معلقة لعالم معروف بذل عشرة أضعاف الثمن فاالهتمامات تختلف من 

 شخص إلى آخر.
 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك...

 طالب: ...........
 مائة ضعف..

 طالب: ...........
 ؟! تفعل ماذاعندي معلق عليها وقف وال أبيعها بمائة ألف  ذيأنا فتح الباري ال


